
 

Koloniale wandeling Lochem: fabrikanten en oud-Indisch gasten 

 

 

 

 

Start- en eindpunt: station Lochem 

Horeca: diverse gelegenheden in de stad 

 

Lengte van de wandeling: 17 kilometer 

 

Routebeschrijving downloaden: volg de link 

GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Lochem 

 

Rond Lochem liggen twee landgoederen die een indirecte relatie hebben met Nederlands-Indië. Dat 
zijn kasteel De Cloese en het landgoed De Heest. Sommige bewoners van deze huizen deden zaken in 
Suriname of hadden het familiekapitaal deels verworven in Nederlands-Indië. Het stadje Lochem kent 
verder een Oostindische buurt. Dit keer niet dankzij de bestuurselite die Nederland in de 19de eeuw rijk 
was, maar onder meer door de textielfabrikant Johan Gerhard Hendrik Hoffman. In die periode 1835-
1848 bewoonde hij met zijn vrouw en kinderen de villa Java op de toenmalige Hoge Enk in Lochem 
bewoonde. De wandeling voert eerst door het buitengebied en daarna door de stad.  



 

  

NB. De wandeling volgt deels de wandelroute ‘De poort van Lochem’, die door het unieke 
coulisselandschap rond de Lochemse Berg en de prachtige Berkelvallei voert. De wandeling is 
aangegeven met bordjes Groene voetstap.  
 

1. Ga met je rug naar het station staan en sla rechtsaf. Blijf rechtdoor lopen, langs het 
voetpad links van het hek tot aan de provinciale weg. Het Twentekanaal oversteken en 
rechtdoor lopen tot aan het riviertje de Berkel. Steek recht over bij de rotonde Goorseweg. 
Sla rechtsaf en loop tot het tegelpad met het bordje naar steiger Berkelzomp. Loop dit pad 
in en blijf langs de oever van de Berkel lopen. De Berkel bevindt zich aan je rechterkant. De 
eerste brug rechts oversteken en direct na de brug weer linksaf de graskade volgen langs 
de Berkel. Loop om de eerste witte slagboom (privé terrein) heen. Je ziet een tweede witte 
slagboom waar voor de wandelaar een kleine doorgang is gelaten. Blijf op het pad vlak 
langs de Berkel lopen. Je ziet links kasteel De Cloese al liggen.  

 

2. Vervolg je weg langs de Berkel. Net voor de volgende brug sla je rechtsaf en loop je 
een asfaltweg op. Aan de linkerkant van de weg, voor de beek, sla je linksaf het 
graswandelpad in bij het bordje opengesteld voor wandelaars. Volg vanaf hier de 
blauwe pijlen. Het pad loopt over het landgoed De Heest en dwars door de velden. 
Op een gegeven moment zie je verborgen in het struweel links van je het landgoed 
De Heest liggen.  

  
3. Bij een witte slagboom rechtdoor lopen. Hier verlaat je de blauwe pijlenroute. Aan 

het eind van de zandweg voorbij een boerderij linksaf slaan. Waar de weg ophoudt 
en in een weiland uitkomt rechtsaf. Je loopt langs een sloot en loopt tot aan de 
windsingel van eiken. Hier rechtsaf het pad tussen de eiken volgen. (De hekken 
weer sluiten na doorgang). Aan het einde van het pad, rechtsaf slaan. Loop door 
tot aan de verkeersweg. Hier linksaf slaan.  Sla het eerste zand/graspad rechts van 
de weg in, de Hangzolder, zoals zal blijken aan het eind van dit pad. Hier rechtsaf, 
het zandpad op richting De Cloese. De asfaltweg oversteken en na het laatste 
vrijstaande huis (nummer 7), het pad schuin links in slaan: een kerkenpad. Dit pad 
volgen richting Lochem. Steeds rechtdoor lopen, een asfaltweg oversteken en bij 
het witte hek rechtdoor lopen een laantje in.  Aan het einde van het pad rechtsaf 
een asfaltweg inslaan.  Deze gaat over in de Haitsma Mullierlaan laan. Aan het 
einde van deze weg rechtsaf de Nieuweweg inslaan.  

 

4. Neem de eerste weg links.  Aan het einde van deze weg de Graaf Ottoweg 
oversteken. Loop de Tuinstraat in richting centrum. Aan het einde van de 
Tuinstraat sla je linksaf de Smeestraat in die overgaat in de Nieuwstad. Dit is een 
weg vol herinneringen aan Indië. Vervolg je weg tot je bij een viersprong komt. Aan 
Nieuwstad nummer 44 heeft Huize Celebes gestaan. De naam staat nog bovenin de 
gevel. Hier vond later de Nijverheidsschool voor meisjes onderdak. Als je met je rug 
voor Huize Celebes staat, zie je rechts van je Huize Sumatra liggen hoek 
Zutphenseweg/Albert Hahnweg en aan de overkant eveneens rechts Huize Borneo 
aan de Barchemseweg/Zutphenseweg nummer 2.  In het 150 jaar oude pand is nu 
een kookschool gevestigd in Borneo geheten. Over de geschiedenis van de villa’ s 



 

Celebes en Borneo is weinig bekend. Aan de overkant van het kruispunt ligt aan de 
linkerkant op hoek Barchemseweg/Zwiepseweg nummer 2 Villa Java te pronken.  

 

5. Sla rechtsaf de Albert Hahn weg in en sla de eerste straat rechts in, de Gloep. Aan 
het einde van deze straat rechtsaf de Zuiderbleek inslaan. Vervolgens eerste straat 
links, de Smeestraat, inslaan. De Smeestraat gaat over in de Bierstraat. Je slaat 
linksaf en loopt de Kleine Markt op. De kerk aan je linkerhand houden. Ter hoogte 
van de toren sla je linksaf de Kerksteeg in. Aan het eind van de Kerksteeg sla je 
rechtsaf de Achterstraat in. Aan het eind van deze straat linksaf de Blauwe 
Torenstraat in. Na de brug sla je direct rechtsaf, loop de Westerbleek op en wandel 
richting het Bleekhuisje. De gracht ligt rechts van je. Aan de overkant van de gracht 
zie je de voormalige Synagoge liggen. Aan het einde van de gracht sla je rechtsaf de 
Walderstraat, een winkelstraat, in. Loop weer richting het oude centrum van 
Lochem. Je komt nu uit op de Grote Markt. Steek de markt over, houd de kerk  
rechts, en loop door naar de Molenstraat. Hier linksaf de Molenstraat inlopen. De 
Graaf Otto weg oversteken, rechtsaf en vervolgens eerste weg links inslaan. Dan 
weer rechts bij de brug het fietspad over de Berkel volgen. Loop langs de vistrap. 
Bij de Y-splitsing rechts aanhouden. Aan het eind van weg rechtsaf slaan en aan de 
rechterkant blijven lopen. Aan het eind van de weg, eerst oversteken en vervolgens 
linksaf slaan. Steek het Twentekanaal over en sla rechtsaf naar het station. Einde 
van deze koloniale wandeling.  


